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Hei kaikki! 
  

 Tässä kirjeessä: 
- Olivian kuulumiset 
- Juttu Oliviasta Hevosenomistaja –lehdessä 

- Raviliiga-risteily Ruotsin Kriterium-raveihin 

- Ypäjällä alkavat aikuisten ravikurssit 
   
Nyt vihdoin myös Olivian kuulumisia! Tärkein tieto on, että tammamme voi hyvin. 
Kesäkuun alussa kävimme noin 40 hengen porukalla katsomassa Olivian hiittiä 
Jokimaalla. Olivian esitys teki vaikutuksen kaikkiin paikalla olleisiin. Reilujen lämmittelyjen 
jälkeen se ravasi kaverinsa Hillan kanssa kolmen tuhannen metrin hiitin loppua kohti 
kiihdyttäen, ja viimeisen kilometrin tammat tulivat n. 1.30 –vauhtia. Olivian ravin helppous 
ja esityksen eleettömyys näyttivät lupaavilta. Sille tuntuu ravi ja vauhti olevan luontaista ja 
verissä, eikä se joudu ”satsaamaan” eli tekemään ylimääräistä työtä säilyttääkseen hyvän 
ravinsa. Myös Tommi myhäili hiitin jälkeen tyytyväisenä hevoseen. Moneen otteeseen 
valmentaja kehui, kuinka hevosemme tekee kaiken oikein, ravaa kevyesti ja helposti sekä 
tuntuu hyvin lupaavalta nuorelta kaiken kaikkiaan. Joku omistajaporukasta siinä kysyikin 
Tommilta, miltä varsa tuntuu nyt vajaan vuoden kokemuksen jälkeen verrattuna siihen, 
mitä Tommi oletti sen Ypäjältä valitessaan. ”Yhtä paljon odotan edelleen, ei ole mikään 
muuttunut siinä suhteessa. Olivia on ollut sellainen kuin oletinkin, positiivinen varsa,” oli 
Tommin vastaus. 
  
Kuten aiemmin jo kirjoitinkin, ei Olivia tänä kesänä lomaile, vaan valmennus jatkuu läpi 
kesän. Eipä sitä tosin kovin kummoisia laidunsäitä tässä olekaan ollut… Opetuslähtö on 
edelleen ohjelmassa torstaina 14.8. klo 17, mikäli kaikki menee suunnitellusti. Laittakaapa 
kalenteriin, jos ei ole jo! Ensimmäinen esiintyminen kilparadalla numerolaatta selässä on 
sellainen tapaus, että jokainen hevonen kaipaa omistajiaan kannustamaan :).  
  
  
Juttu Oliviasta Hevosenomistaja –lehdessä 

  
Hevosenomistaja on Suomen Hevosenomistajien Keskusliiton kuusi kertaa vuodessa 
julkaisema jäsenlehti ja erittäin laadukas sellainen! Tämän vuoden aikana 
Hevosenomistajassa esitellään kaikki vuoden 2013 raviliigat ja viime lehdessä oli meidän 
joukkueen ja Killerin joukkueen esittelyt. Joukkueestamme tehty juttu on tämän mailin 
liitteenä pdf:nä. Suosittelen lämpimästi liittymään jäseneksi SHKL:oon, jäsenetuina on 
loistavan lehden lisäksi kaikkea hyödyllistä risteilyalennuksista lähtien. Jäseneduista voi 
lukea enemmän täältä: http://www.shkl.net/yhdistys/jasenedut/ . Samalta sivulta pääsee 
liittymään myös jäseneksi. Lomakkeella kysytään omien tietojen lisäksi omistetun hevosen 
nimeä (Stone Capes Olive) ja rekisterinumeroa (246001L00121624). 
  
  
Raviliiga-risteily Ruotsiin! 
  
Ensimmäinen kaikkien liigajoukkueiden yhteinen Raviliiga-risteily järjestetään Ruotsiin, 
Tukholman Solvallan Kriterium-raveihin 27.-29.9.2014. Siellä kohtaavat Ruotsin nuoret 
lupaukset eli 3-vuotiaat ja päivä on täynnä kovatasoisia lähtöjä ja toivottavasti mukana on 
paljon suomalaisiakin hevosia. Matka varataan netistä http://www.matkapojat.fi/raviliiga, 
tällöin ei tule varausmaksua. Puhelimitse tehdyistä varauksista veloitetaan 10e/varaus. 
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Valitsemalla tuolta sivulta ”Varaa”, pääset näkemään matkaohjelman, matkaehdot ja 
kaiken tarvittavan matkaan liittyen. Tutustu niihin ennen varausta. Bussikuljetuksia on 
KAIKILTA Raviliigapaikkakunnilta ja paljon muualtakin. Bussikuljetukset varataan 
laivamatkan varauksen yhteydessä, ”lähtöpaikka” kohdassa. 
  
Paikkoja on rajoitettu määrä ja ne varataan tilausjärjestyksessä. Raviliigamatkalle on 
mahdollista varata myös naispaikka/miespaikka hytistä, nämä varattavissa vain toimistosta 
(ei netin kautta). 
  
Laivalla on menomatkalla kullakin joukkueella yhteinen kokoontuminen. Sunnuntai-
aamuna laiva on aikaisin Tukholmassa ja meille on varattu mahdollisuus 
hotelliaamiaiseen. Tämä varataan myös matkan yhteydessä, lopussa kohdassa ”Valitse 
lisäpalvelut”. Aamupäivällä ennen raveja kokoonnumme Solvallassa ja tapaamme 
Ruotsissa valmentajana toimivan Timo Nurmoksen sekä kuulemme Solvallasta, 
ruotsalaisista pelivaihtoehdoista sekä Ruotsin ”Raviliigasta” Rikstravetista.  
  
Kyyditykset laivalta Solvallaan ja takaisin tehdään bussilla, joukkueittain kokoontuneina.  
  
Tämä on loistava tilaisuus päästä nauttimaan hienosta raviurheilusta, upeista hevosista ja 
samanhenkisestä seurasta! Itse en valitettavasti näillä näkymin matkalle pääse (uuden 
navettamme käyttöönotto osuu samaan ajankohtaan), mutta suosittelen kyllä matkaa ihan 
jokaiselle! Ruotsin raviurheilu on vielä vähän suurempaa kuin meillä täällä koto-Suomessa, 
ja Kriteriumissa on (joka maassa) mahdollisuus nähdä tulevaisuuden maailmantähdet. 
Tosi kovatasoiset ravit tulossa siis! 
  
  
Ravileirejä aikuisille 

  
Hevosopisto Ypäjällä järjestää syksystä -14 alkaen ravileirejä aikuisille. Raviliigalaisille on 
tarjottu kahden viikon ajan etuosto-oikeutta kurssipaikkoihin joten käytä tilaisuus hyväksesi 
ja varaa paikkasi! 
Haluatko oppia valjastamaan ja ajamaan – aikuisten ravileirillä se onnistuu! 
  
Hevosopiston aikuisten ravileiri on tarkoitettu ravihevosista kiinnostuneille aikuisille, joilla ei 
ole juurikaan aiempaa hevos- tai varsinkaan ravitaustaa. Viikonloppuleirit etenevät 
osaamistasolta toiselle, tarkista omasi ja valitse oikea aloitustaso. 
http://www.hevosopisto.fi/aikuistenravileiri 
  
  
Tällaisilla mietteillä tällä kertaa, pystään kuulolla ja nähdään Suur-Hollolassa sunnuntaina 
6.7.! www.suurhollola.fi. Ja Raviliigakortti mukaan, sisäänpääsy korttia näyttämällä 
puoleen hintaan (5e). 
  

  

terveisin, 

 Johanna 

  

Jokimaan joukkue 

Kimpanvetäjä Johanna Heinonen 

lahti.raviliiga@gmail.com 
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